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I stunder av tvekan ger QM oss
motivationen och kraften att
fortsätta leda utvecklingen framåt.
Ett godkänt QM lyfter nivån på
samverkan i alla städer
1. Vilken har varit den största förändringen/förbättringen som QM
bidragit till? Ekonomiskt, organisationsmässigt, övrigt
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FAKTA OM QM
Quality Mark baseras på en
europeisk certifiering som togs
fram gemensamt av flera länder
i ett samarbete kallat TOCEMA
Europe (Town Centre Management
Europe). Sverige var delaktiga i
detta arbete. Endast medlemmar
i Svenska Stadskärnor kan ansöka
om ett Quality Mark och det är
kostnadsfritt att söka.
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Det viktigaste, tycker vi, är att man lyfter nivån på samverkan som
berör stadsutvecklingen bland alla städer. Det ställer både krav och
uppmuntrar alla i det kort- och långsiktiga arbetet. Uppsala Citysamverkan startade 1996. Det har inte alltid varit enkelt att få alla att förstå
att stadsutvecklingsfrågor är viktiga. Med ett godkänt QM får vi besked
på om vi jobbar på rätt sätt. Det kvalitetssäkrar att vi har rätt nivåer i
arbetet och att det är ett förankrat arbetssätt i vår stad och kommun,
vilket ger kraft framåt i det fortsatta arbetet.
2. På vilket sätt kommer ni att dra nytta av ert godkända QM?
Vi kommer att lyfta det i våra kanaler samt informera och synliggöra
det för våra medlemmar/samverkanspartners och politiker, så att de
känner stolthet. Målet är att fler ska se vårt samverkansarbete och att
vi jobbar med rätt saker på ett effektivt och förankrat sätt.
3. Vad har varit den främsta anledningen till att ni vill kvalitetssäkra
er stad med ett QM?
Att andra utomstående kan granska vårt arbete och se över det arbete
som är gjort, baserat på angivna mål och åtgärder på kort och lång sikt.
Det ger en helhetsbild av vad stadsutveckling i samverkan innebär.
Att dessutom bli godkänd skapar stolthet hos alla, ett mycket viktigt
inslag tycker vi.

